
 
Број: 13-05/17 
Датум: 24.03.2017 год. 
 
Директор ПРЛ ИСТОК, Горан Стевановић, поступајући као првостепени дисциплински орган 
у смислу одредбе чл.75 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, а на основу овлашћења из 
чл.26 ст.1 алинеја 10. Правилника о удруживању и раду Заједнице клубова ПРЛ Исток, по 
службеној дужности, у дисциплинском поступку против делегата-контролора Стојановић 
Лазара из Власотинца, због дисциплинског прекршаја из чл.188 ст.2 ДП РСС, у складу са 
одредбама чл.68 ст.2, Дисциплинског правилника РСС дана 24.03.2017. године, донео је:  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. Делегат-контролор Стојановић Лазар из Власотинца 
 
 

О Д Г О В О Р А Н   Ј Е 
 

Што:  
 
Није поступио у складу са Упутством о вршењу дужности службених лица и Упутством о 
попуњавању записника део 4. и 5. и није утврдио да: 

- Службени представник екипе „А“ (једини) није уписан у рублици „А“ у записнику, 
а исти је потписао записник пре почетка утакмице. 

- Време дисквалификације играча Б12, обзиром да је са пријавом није заокружено у 
записнику, 

- Нису унети подаци за Дежурног медицинског радника у записник, иако је 
идентификација извршена и у извештају констатовано да исти не поседује 
лиценцу,  

чиме је делегат-контролор Стојановић Лазар из Власотинца извршио дисциплински прекршај 
из чл. 188 ст.2 Дисциплинског правилника РСС,  
 
па се у складу са чл.44 и чл.51 Дисциплинског правилника РСС, 

 
К А Ж Њ А В А 

 
Забраном вршења функције у трајању од 15 (петнаест) дана 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Увидом у записник са првенствене утакмице 12. кола ПРЛ ИСТОК за мушкарце која је 
одиграна дана 12.03.2017. године у Блацу између екипа РК „Јастребац“ из Блаца и РК 
„Хисар“ из Лесковца, констатовано је да у записнику: 

- Службени представник екипе „А“ (једини) није уписан у рублици „А“ у записнику, 
а исти је потписао записник пре почетка утакмице. 

- Време дисквалификације играча Б12, обзиром да је са пријавом није заокружено у 
записнику, 



- Нису унети подаци за Дежурног медицинског радника у записник, иако је 
идентификација извршена и у извештају констатовано да исти не поседује 
лиценцу,  

Имајући у виду наведено, покренуо сам дисциплински поступак против именованог 
службеног лица, због наведеног дисциплинског прекршаја, а на основу чл.68 ст.1, чл.86 ст.1 
ДП РСС. 
 
У току поступка сам извршио увид у Записник са предметне утакмице и изјаву достављену од 
стране окривљеног службеног лица, које признаје своју грешку, па сам на основу тих доказа 
утврдио следеће чињенично стање:  
 
У записник првенствене утакмице 12. кола ПРЛ ИСТОК за мушкарце која је одиграна дана 
12.03.2017. године у Блацу између екипа РК „Јастребац“ из Блаца и РК „Хисар“ из Лесковца, 
констатовано је да у записнику Службени представник екипе „А“ (једини) није уписан у 
рублици „А“ у записнику, а исти је потписао записник пре почетка утакмице; Време 
дисквалификације играча Б12, обзиром да је са пријавом није заокружено у записнику и 
нису унети подаци за Дежурног медицинског радника у записник, иако је идентификација 
извршена и у извештају констатовано да исти не поседује лиценцу,  
  
Наведене доказе сам ценио и прихватио у целости сматрајући да нема основа да се посумња 
у тачност истих.  
 
Због наведеног се у описаним радњама службеног лица садрже сва обележја дисциплинског 
прекршаја из чл. 188 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, због чега је проглашен 
одговорним и кажњен као у диспозитиву овог решења.  
 
Приликом одлучивања о врсти и висини дисциплинске санкције водио сам рачуна о 
одредбама чл.44, чл.51, и чл.188 ст.2 Дисциплинског правилника РСС, а при одмеравању 
казне имао сам у виду висину запрећене казне и тежину извршеног прекршаја.  
 
Казна изречена као у диспозитиву овог решења је изречена са уверењем да ће иста 

поправно деловати на кажњено службено лице и уједно имати и васпитни утицај на друга 

службена лица. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС, путем овог 
првостепеног органа, а у року од 8 дана (чл.136 ДП РСС) рачунајући од дана достављања.  
 
Подносилац жалбе је обавезан да уз жалбу приложи доказ о уплати таксе у износу од 
24.000,00 динара на текући рачун РСС бр. 355-1029224-63  
Уколико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе, првостепени орган ће 
жалбу одбацити као недозвољену. 

 
 
 

ДИРЕКТОР 
ПРВЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ ИСТОК 

 
Горан Стевановић 

 
Доставити:  

1. Делегату-контролору Стојановић Лазару (Власотинце) 

 


